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Instruktør og holdbeskrivelser
E‐Klasse
E‐hold 1

Fokus på eftersøgning

Tilmeld:

E1 Jette Nybo Andersen

Kreds 4

E‐klasse med fokus på løbearbejde i eftersøgning,
og arbejde med fund figuranter og døde
genstande.

Kredsinstruktør og konkurrencehundefører. Har altid
haft Labrador og har nu den 5. af slagsen, nemlig
Pluto. Konkurrerer i DcH programmet, hvor Pingo er i
Eliteklassen og deltager desuden i Eliteturneringen.

Træningen kan også tilpasses andre
problemstillinger ved træning af øvelser i E‐klassen
ud fra deltagernes ønske.

Har også konkurreret i Nordisk program, har været
med i både spor og rundering. Interesserer mig mest
for at træne konkurrencehunde.

A‐Klasse
A‐hold 1

Tilmeldt:

A1 Else Grønkjær

Kom godt fra start:
Dette hold vil være for nye A hunde og vil have
fokus på at få en god start på eftersøgningen og få
lokaliseret den enkelte hunds udfordringer og evt.
få lagt en plan der kan trænes efter – hvis du
ønsker dette (evt. kendte udfordringer oplyses ved
tilmelding)
Ligeledes laver vi et tjek på hvordan den enkelte
hund løser sporet med fokus på hvad der fremover
bør vægtes i træningen (evt. kendte udfordringer
oplyses ved tilmelding)
Hver deltager kan vælge 2 øvelser af de øvrige
øvelser, hvor der er fokus på den enkelte hund
med det du gerne vil have gennemgået.
(Fra lydigheden, død Genstand eller frit søg.)
Øvelser skal vælges ved tilmelding og medsendes
særskilt.

Kreds 2

Har været træner i 23 år og Kredsinstruktør i 14 år,
og har gennem årene erhvervet mig viden om mange
områder inden for hundetræning men oftest med
fokus på konkurrencetræning.
Jeg er uddannet klikker træner (Canis, Silkeborg og
hundemassør ( v. Magtor)
Jeg har en bred interesse for adfærd, indlæring og
konkurrence træning. Det at få kendskab til nye
metoder og udvikle træning hen mod det perfekte
synes jeg er fascinerende. Det at opleve at hunden
”knækker koden” giver mig ”et kick” uanset hvilken
øvelse.
Jeg er konkurrence hundefører i hjertet og har
gennem tiden haft dygtige hunde hvor målet har
været DcH DM, hvor min bedste placering var en
3.plads i B klassen.
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A‐hold 2

Tilmeldt:

A2 Eva Ulsø

A lydighed klikker baseret –
Rutinerede A hundeførere
Holdet henvender sig til dig som er vant til at
klikkertræne og kunne tænke dig at nørde med
detaljer i stuedressuren. Vi vil arbejde med
grundfærdigheder som trænger til finpudsning,
baglænskædning, stabilitet i øvelserne herunder
også forstyrrelsestræning.
Endvidere vil vi bruge en dag i skoven på
eftersøgning.
Fokusområde: at have det sjovt når vi træner og
konkurrere med hund.

B‐hold 1

Tilmeld:

Vi skal arbejde med frivillig adfærd og har fokus på
at det skal være sjovt for både hund og fører at
træne. Jeg går ind for kreativitet for at få øvelserne
til at lykkes.
Er der forskellige problemstillinger i en ekvipage vil
jeg efter bedste evne prøve at løse disse.
Så kort og godt: træne, have det sjovt sammen,
tænke hundsk, og få træningen til at lykkes.

B‐hold 2

Focus på rundering

Tilmeld:

Kreds 1

Blev uddannet instruktør i DcH Helsingør i 1996.
Siden uddannet hundeadfærdskonsulent.
Derefter Kredsinstruktør.
Erfaring med egen hund:
Har haft 3 hunde i E‐klassen.
Træner desuden Nordisk eftersøgning og Rally.

B2 Olav Møller

Der trænes på positiv operent indlæringsmetode.
Vi ignorerer det forkerte og belønner det rigtige.
Hovedtemaet vil være runderings‐ og
figurantarbejde, melding af fundet med halsgivning
samt korrekt placering ved figurant, således
berøringsproblemer undgås.
Der vil blive arbejdet med alle øvelser i B‐
programmet – og en dag med spor.
Der tages udgangspunkt i det niveau den enkelte
hundefører er på i de forskellige øvelser.
Der fokuseres på delmomenter i alle øvelserne
således at den færdige øvelse bygges op fra
bunden og det ender positivt op for både hund og
fører.
Vi arbejder sammen om at løse den enkelte
hundeførers ønsker og eventuelle problemer.

Kreds 2

2005 Udannet træner i DcH
2011 Uddannet klikkertræner ved Canis Silkeborg
2017 Uddannet klikkerinstruktør ved Canis Norge
Har i årenes løb deltaget i adskillige
efteruddannelseskurser.
Jeg har erfaring med rally, LP, Nordisk spor,
eftersøgning, lydighed og schweissspor.
I DcH er jeg træner for et konkurrencehold i DcH
Bording, hvor al træning er klikkertræning.
Jeg har 2 tollere. Cheddar som jeg konkurrerer med i
eliteklassen og Calvin – konkurrencehund in spe J.
Deltaget ved DM og i eliteturneringen flere gange.

B1 Marianne Aakjær

Unge B hunde med fokus frivillig
adfærd i lydigheds øvelserne

2018

Kreds 4

Kredsinstruktør
Formand for DcH`s Eftersøgningstjeneste
Træner i DCH Vejen
Træneruddannet i 2005 og har været aktiv træner lige
siden for især B‐ og A‐hunde.
Har selv trænet med hund i 17 år, både DcH lydighed
og nordisk program/runderingsdelen.
Min hovedinteresse er konkurrencehunde.
Har altid selv haft belgisk hyrdehunde (tervueren)
Har vundet mange 1. pladser i diverse konkurrencer.
Deltaget i DM 2 gange – vundet 1 gang.
Eftersøger med egen hund.
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B‐hold 3

Tilmeld:

B3 Bruno Hyldahl

Focus på Spor
Holdet for dig der har brug for hjælp eller søger ny
input til spor træning.
Der bliver også plads til resten af B programmet,
og masse af hygge og et godt grin.

C‐Klasse
C‐hold 1

Tilmeld:

C1

Indsæt overskrift

2018
Kreds 4

Kredsinstruktør siden 2014
Træner i DcH Christiansfeldt
Instruktør i Schæferhundeklubben i 7 år
Trænet hund i 30 år. Deltager ved DM mange gange i
B, A og E
Deltaget ved DM de sidste 5 år i IPO

Anette Knudsen

Kreds 6

Der tages udgangspunkt i hvor den enkelte
hundefører er henne i øvelsen og ud fra hvilke
hunde der arbejdes med.
Målet er at arbejde ud fra hundematerialet og de
ambitioner man har.

Startede i DcH med egen hund i 1994.
Derefter træner, dommer, hundeadfærdskonsulent og
kredsinstruktør.
Er formand for uddannelsesudvalget i kreds 6.
Har pt. En Labrador på 3½ år som afprøves i DcH
program og Retriever træning.
” Er ikke fastlagt på en enkelt træningsmetode men
bruger det der fungerer og virker på den enkelte”
”Er åben for idéer fra hundefører – som også er åbne
for mine idéer.

C‐hold 2

Tina Nielsen

Tilmeld:

C2

Her arbejdes med alle øvelser.
Der tages udgangspunkt i hvor den enkelte
hundefører er henne i øvelsen og ud fra hvilke
hunde der arbejdes med.
Målet er at arbejde ud fra hundematerialet og de
ambitioner man har.

C‐hold 3

Holdet for alle

Tilmeld:

C3

Vi skal arbejde med øvelserne fra
konkurrenceprogrammet sådan så hund og fører
har det sjovt sammen. Der vil blive arbejdet med
alle øvelserne, men der bliver også plads til
individuel tid for den enkelte.

Kreds 6

Medlem ad DcH Nivå, uddannet træner 1993.
Uddannet kredsinstruktør i 2011.
Uddannet klikker instruktør hos Hund & Træning 2015
Undervist på vandel siden 2008
Har selv trænet DcH lydighed, IPO og Agility

Charlotte Johansen

Kreds 6

Medlem af Kalundborg. I DcH siden 2005
Træner siden 2009
Kredsinstruktør uddannet i 2016
”Det skal være sjovt for både hund og fører at træne
DcH‐programmet”
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Rally lydighed
Rally hold 1

Tilmeld:

R1 Helle Kristensen

Rally begynder og let øvet

2018

Kreds 6

Jeg er medlem i DcH Holstebro.
Jeg har bl.a. taget min uddannelse ved
Hund&Træning, Canis og Bob Baliey.

Mine træningsmetoder er baseret på positiv
indlæring. Jeg træner positiv indlæring. Er du
klikker træner kan jeg også det.
Det handler om at kommunikere så præcist som
muligt og planlægge træningen så det bliver let for
hunden at opnå succes.
Jeg vil se vinkel/niveau. Jeg vil tage udgangspunkt
Du/I som er hundeførere på holdet, vi træner det
der er brug for, således at alle får noget med hjem.
Jeg underviser i delmomenter, sådan at du og din
hund, ved hvordan i skal samarbejde i hver del af
en øvelse, således at i opnår succes.

Jeg har været DKK instruktør i 25 år, træner for
Spanielsklubben i 27 år.
Desuden har jeg været instruktør på Vandel 4 gange
samt på diverse Rally klikker kurser og Camp.
Jeg er ejer af to Kelpie på henholdsvis 13 og 4 år samt
en Border Collie på 2½ år.
Jeg træner og konkurrerer i Rally med dem alle 3.

Vi skal også arbejde med hvordan i skal bakke,
springe, sidde foran, stå foran, at følge dig i en line
med en god kontakt.
Jeg vil arbejde med forstyrrelser så hunden kan
lære at koncentrere på en rally bane. Håber at se
glade hunde og deres førere.

Rally hold 2

Tilmeld:

R2 Lars Larsen

Kreds 4

Rally champion og konkurrence
Den røde tråd i kursus er vi skal have det sjovt,
hyggeligt og totalt nørdet alle dage.

Jeg er uddannet som hundeinstruktør, kredsinstruktør
og er Dommer inden for Rally‐Lydighed. Jeg vil sige jeg
måske lidt er den anderledes instruktør.

Den sidste dag laver vi en form for stævne.
Er du i Ekspert klasse er der også plads.
Selve kursusforløbet vil blive formet af deltagerne
på kurset. Så skriv gerne hvad du kunne tænke dig
og hvilke problemer i har.
Mød med åbent sind og klar til at nørde i diverse
øvelse i rally sporten.

Jeg arbejder ud fra positiv indstilling og glædes i at
træne hundeførere og deres hunde. Jeg har selv haft
lidt forskellige hunde. Lige nu har jeg en malinois.
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Agility
Agility hold 1

Tilmeld: AG 1

Agility nybegynder/let øvet
Basic handling. Med fokus på de forskellige skift.
Fart og motivation og fremdrift. Solid
grundtræningsøvelser som kan arbejdes videre på
efterfølgende. Der bliver plads til evt.
problemløsning. Indlagt også nogle teoretiske
guldkorn til ”rygsækken”

Michael Thrane

2018

Kreds 1

Michael har løbet agility siden 1998 med både stor og
mellem hund. Har været instruktør siden år 2000 og
har undervist på alle niveauer.
Har deltaget til DcH´s DM 15 gange siden 2002 med 2
Tervueren, 1 Groenendael og nuværende Sheltie, og
til DKK´s DM en del gange og har haft flere
topplaceringer. Har også været til VM for Belgiske
Hyrdehunde 2 gange.
Michael løber nu i kl. 2 med Sheltie Aiza, og er i fuld
gang med at træne sin nye Groenendael Aura op til
debut start i starten af 2018.
Michael er en glad og tålmodig hoptimist, som kræver
positiv indstilling til alt hundetræning J
.

Agility hold 2

Tilmeld: AG 2

Rutinerede/konkurrence

Her er der fokus på at optimerer dig og din hunds
potentiale ud fra jeres forudsætninger. Der er
fokus på at forfine vendinger og få korte buer og
dermed hurtigere tid på banen. Fokus på fart og
motivation. Der bliver også plads til at gå i dybden
med evt. udfordringer/problemer den enkelte
måtte have.
Indlagt også nogle teoretiske guldkorn til
”rygsækken”.

Karina Thrane

Kreds 1

Karina har løbet agility siden 2001 og har været
instruktør siden 2002. Karina har løbet med både stor
& mellem hund.
Karina har deltaget i DcH´s DM de sidste 10 år i træk
med 1 Groenendael, 1 Tervueren og nuværende
Sheltie. Har også deltaget i DKK´s DM og til VM for
Belgiske hyrdehunde og har opnået flere flotte
topplaceringer.
Karina er vild med at få de svære ting til at se let ud og
ser en udfordring i at give dette videre til sine
kursister.

Himmerlandsgården
Klikker tema hold
Klikker hold 1
Tilmeld:

K1 Ulla Pedersen

Klikkertræning for begyndere
Har du lyst til at tage det første skridt på vejen mod
100% klikkertræning, kan du her komme i gang
efter Canis‐metoden.
Du vil blive klogere på følgende begreber: timing,
kriterier, forstærknings‐ frekvens og kvalitet samt
få begyndende kendskab til: flyd på
grundfærdigheder, indlæring af stimulus‐kontrol,
shaping, baglænskædning i træningen.
Vi kommer til at arbejde primært med
grundfærdigheder, som kan benyttes både til DcH‐
konkurrenceprogrammet, Rally og DKK‐lydighed.
Vi starter med teori fredag, så vi kan få styr på lidt
forskellige begreber, men weekenden vil
selvfølgelig være præget af praktisk arbejde. Når
der arbejdes med hund, vil det altid være i grupper
af 2 personer, hvor man skiftes til at have hund på
og til at være observatør.

2018

Kreds 2

Jeg har været medlem i DcH siden 2001 og træner
siden 2003.
Jeg startede med en labrador og gik i krig med
konkurrenceprogrammet fra dag et og det er også
stadig der mit hjerteblod ligger.
Siden har jeg haft schæfer, men af uransaglige årsager
stod jeg i 2013 med en Border Terrier, Hazy hedder
hun. Klikkertræningen startede 100% med hende og
Canis Silkeborg lagde uddannelse til, som vi sluttede i
2015 med eksamen. Og i sommeren 2017 blev jeg
færdig som Canis‐Instruktør.
Nyeste familiemedlem er en Australsk Koolie, som
helt klart også skal gå DcH‐konkurrence program. 😊

Husk mange, rigtigt mange små gode, bløde
godbidder og gerne forskellige slags.
Husk klikkeren 👍🏻

Klikker hold 2

Tilmeld:

K2

Lydighed – (min. let øvet)
Henvender sig til konkurrence-hundeførere i DcH
program. Ingen krav til klasse. Det er en fordel at
hunden er betinget på klikkeren og kan tilbyde
frivillig adfærd.
Weekendens program:
1 dag: Grundfærdigheder.
2 dag: skoven/rundering.
3 dag: lydighed

Jan Østergaard

Kreds 2

2011 uddannet klikker‐træner hos Canis i Silkeborg
2015 Afsluttet Instruktør eksamen hos Canis
hovedafdeling i Tronheim.
2015 startet egen afdeling ad Canis i Skive 2010‐2015
lydighedstræner (the klikker way) i DcH Skive for
klasserne, C,B,A.
Stiller til konkurrence med hunden Basso for DcH
Bording. Basso er elitehund. Har deltaget ved DcH`s
DM 3 gange. Én gang med den gamle hund og to
gange med Basso

Himmerlandsgården
Klikker hold 3

Tilmeld:

K3 Lotte Sørensen

2018
Kreds 2

Klikkertræning for øvede
Canis uddannet klikkerinstruktør
Fokus på baglænskædning og shaping
Konkurrence træner i DcH for b, a og e hunde
Forudsætninger
Det kræver at din hund har flyd og stimuluskontrol
på mindst 10 grundfærdigheder for at kunne
deltage på holdet.

Adfærdsrådgiver

Det er ikke nødvendigt, at have en
konkurrencehund for at deltage på holdet. Vigtigst
af alt er, at du er skarp med klikkeren, og har lyst til
at bruge en hel weekend på at nørde med detaljer,
sammen med andre klikker tossede hundefolk.

Tilmeld:

Eliteturnering 2017+2018
DM

Målgruppe
Holdet er til dig, som har lyst til
træningsudfordringer og inspiration til den
fremadrettede træning.

Temahold
Tema hold 1

Har selv en a og e hund

Forkærlighed for hunde med særlige behov og elsker
at nørde med detalje

T1 Heidi Rømer/Gitte Rønnest Kreds 4

kommunikation hund/menneske
Styrk jeres sociale bånd – forstå hinanden.
En anden tilgang til "samarbejde mellem hund og
HF” ‐ Fordi det skal være sjovt for både hund og
fører.
Vi lægger vægt på hundens adfærdsmæssige
balance og arbejder med måden I påvirker
hinanden.
1001 måder at opnå resultat – men hvor vil DU
hen?
Vi vil arbejde med forståelse og accept af hundens
signaler, at arbejde ud fra filosofien ”gør din hund
ikke hvad du vil have, omformuler ‐ i sprog
og handling”. Det handler om kommunikationen
mellem hund/fører.
Dagene vil være fyldt med praktik som teori,
sjove/anderledes øvelser der både udfordrer hund
og fører.

Heidi Rømer Hansen:
Hjemmehørende DcH Christiansfeld.
Instruktør og Hundeadfærdskonsulent.
Hovedinteresse; samspil mellem hund og fører,
adfærd, sprog (hundsk) og signaler ‐ generelt
anderledes løsninger på "problemer".
Nuværende hund; Labrador tævehvalp
Medinstruktør ‐ Gitte Rønnest:
Hjemmehørende DcH Fredericia
Uddannet trænerinstruktør
Hovedinteresse; Forståelse af hundens signaler.
Balance mellem hund og HF samt forståelse.
Underviser på 7 år Familiehold og brænder for
utraditionel træning samt hjælpe hundefører til bedre
forståelse af deres hunds adfærd samt sprog.

Himmerlandsgården
Tema hold 2

Tilmeld:

T2 Peter Knudsen

Nosework
Grundlæggende teori omkring id‐fært.
Indlæring af færtsøg, samt træning og søg ud fra
hundenes niveau.

Tema hold 3

Spor for begyndere

Tilmeld:

Tema hold 4

Tilmeld:

Kreds 6

Har været med i DcH siden 1995, har derefter været
igennem flere uddannelser, Træner, Dommer og
Kredsinstruktør.
Er formand for Landsforeningens konkurrenceudvalg.
Arbejder til daglig som Narko‐hundefører i SKAT og er
desuden Instruktør for tjenestehundene der.
Arbejdet består meget i både at søge med hund og i
lige så høj grad at læse hunden.

T3 Dorte Koue Månsson

Inspiration til hvordan kommer du kommer i gang,
med at lære din hund at søge koncentreret og i et
roligt tempo. Samt hvordan du skal arbejde med
indlæring af knæk og genstande.

2018

Kreds 6

DcH Nivå, medlem siden 1993.
Uddannet DcH træner 1995
Uddannet kredsinstruktør 2016
Har konkurreret i klasserne B,A,E,IPO og SPH1 og 2
samt deltaget ved mange DM i DcH,
Schæferhundeklubben og DKK

T4 Susan Aino Kjær

Kreds 5

Færdselshold m. prøve

Hjemmehørende i DcH Brenderup og Omegn.

FÆRDSELSPRØVE/træning. Vi træner seriøst med
alle elementer, der indgår i færdselsprøven.
Søndag går vi op til prøven med dommer Ella
Laursen og forhåbentlig består alle.

Træner siden 1997 – har været træner for hvalpehold,
unghundehold, familiehundehold, Rally, DcH
programmet C/B/A og IPO.

Alle hunde over 15 måneder med en vis
grundlæggende lydighed (kontakt mellem hund og
fører skal være i orden, kendskab til fri ved fod, sit
og dæk) kan deltage.
Hunde med aggressioner/uvilje mod andre hunde
og mennesker kan ikke deltage.

Uddannet kredsinstruktør og
hundeadfærdskonsulent. Formand for DcH’s
landsuddannelsesudvalg.
Træner IPO med egen hund
Har ført adskillige hold frem til bestået prøve.
Det er femte gang som Instruktør på Himmerlandsgården.

Praktisk information: Hvis du ikke har en FCI
stambog skal du rekvirere en bestillingsseddel ved
DKK. For at få et startnummer. Resultatet fra
prøven kan indskrives i DcH’s resultathæfte.
Husk at tilmelde dig til prøve på DcH‐online.
Prøvegebyr 150,‐ indbetales sammen med
Deltagergebyr

Holdet træner og der aflægges prøve ved DcH
Hadsund/ by.

Himmerlandsgården
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Himmerlandsgården
Tema hold 5

Tilmeld:

T5 Thomas Linhus

Temahold med fokus på rundering
Målgruppen er dem, som enten har udfordringer
med rundering, søger nye udfordringer eller er helt
grønne og ønsker hjælp til opstart.
Holdet er for alle. Der er plads til dig, uanset om du
så er førstegangshundeejer og ikke træner med
konkurrence som mål, er toptunet
konkurrencehundefører på E‐niveau eller noget
helt tredje.
Holdet starter med introduktion og let teori fredag
formiddag
Den praktiske del tager udgangspunkt i jeres
træningstilgang/metoder, kompetencer,
udfordringer og ønsker. Formålet er at skabe et
robust runderingsfundament bygget på sjov og leg
for både hund og fører.
Typiske udfordringer:
Hund mangler forståelse for rundering.
Usikkerhed omkring/fravælgelse af kendte,
fremmed eller en bestemt type figuranter.
Berøring af og afslutning ved figuranter
Forskellige figurantstillinger og synlige/skjule
figuranter. Halsgivning, igangsættelse og
vedholdenhed.
Fremadsendelse til tomme udslag.

2018
Kreds 6

Medlem af DcH Hvidovre siden 2007
Uddannet træner, hundeadfærdskonsulent og
kredsinstruktør i DcH.
Bestået BAT instruktør kursus med Grisha Stewart
Mit hundetræningsmotto:
Hundetræning handler om attitude, engagement, leg
og have det sjovt.
Diverse kurser mm.:
TTouch/Lori Stevens
DAID/Claudia Fugazzi
Stress/Karen Frost
Stress in dogs/Clarissa Von Reinhardt
Balance‐kropskontrol/ Charlotte Frigast og
Dogparkour Sweden.
Nose Work/ Lorup hundeskole
Og en masse foredrag med bl.a. Irene Jarnved, Anders
Hallgren, DogWise, Harmonisk Hundecenter, Hund &
Træning i alt fra hundesprog til træningsfilosofi.

Har været træner på alt fra hvalpehold,
unghundehold til konkurrencehold på C og A/E
niveau.

Himmerlandsgården
Det nordiske program
Nordisk program Tilmeld:

NS Birthe Dejgaard

Nordisk Spor
Deltagerforudsætning:
Din hund skal kunne gå et spor der er mindst ½
time gammelt og have en forståelse for/kendskab
til knæk og genstande,
Indhold:
Det nordiske program med spor, feltsøg og
lydighed.
Sporopstarter
Sporsøg i skiftende terræn med diverse
udfordringer (skiftende terræn, træer, stammer,
åer, mm.)
‐ Sporgenstande (naturpinde)
‐ Sporafslutning
‐ Feltsøg i skov med diverse udfordringer
Lydighed med fokus på opstandsning, vending og
apport.

Nordisk program Tilmeld:
Nordisk rundering

2018

Kreds 6

Trænet og konkurreret i det Nordiske program siden
1997 og deltaget i adskillige DM og Nordiske
mesterskaber, både med min tidligere og nuværende
Tervueren.
Været instruktør (sammen med min mand Henrik) på
Nordisk weekend i kreds 6 regi, og på
Himmerlandsgården 2017.
Målet for mig (os) som instruktør er at alle
holddeltagere skal opleve den fantastiske følelse det
er at være total afhængig af sin hunds færdigheder,
alene på sporsøg i en ukendt skov, samt forhåbentlig
at have skabt interesse og lyst til at deltage i
kommende Nordiske konkurrencer.
Der skal påregnes kørsel til arealerne i Rold Skov.
Nærmere adr. følger‐

NR Stine Eilersen

Kreds 6

Uddannet træner i dch og har været det i 6 år, har
trænet hovedsageligt b hold og har nu A/E hold.
Deltagerforudsætning:
For at kunne deltage i rundering, skal din hund som Jeg har 2 border collies, Ronja på 12 somer pensionist
minimum kunne lave en B‐rundering med hals eller nu og Felix på 6,5 år som er elitehund i dch men kun
bliver brugt til nordisk rundering.
bringsel.
Der køres IKKE indlæring, så det er vigtigt at din
hund kan det grundlæggende, uden det behøver at Jeg har vundet DM i 2017 og blev nr.3 individuelt til
NM også i 2017.
være perfekt.
Den nordiske rundering:
Har holdt kurser rundt i hele landet samt Sverige.
‐ Løbeglæde/kondi
‐ Lydighed/styrbarhed
Målet er at se glade hunde der elsker at arbejde og
‐ Jagt/selvstændighed
derfor gerne vil yde det ekstra for sin fører som det
‐ Påvisning ved hals/bringsel
indimellem kræver uden at miste gnisten. Hunde som
Viden om:
kan klare mere end de krav vi stiller til dem ude i
‐ Den færdige øvelse
konkurrencerne.
‐ Fært teori og vind momenter
‐ Fremmede figuranter
Der skal påregnes kørsel til arealerne i Rold skov.
‐ Skjulte figuranter
Nærmere adr. følger

